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”At kræve af en hund, 

at den skal lære at leve som et menneske i vores samfund, 

ville være at lade hånt om dens natur. 

For at yde den retfærdighed må vi snarere lære at leve med dem, som man lever i en ulveflok:

Derved vil deres grænser kun blive udvidet i kraft af vores indsigt i deres væsen.”
(E. Zimen)



Om denne bog

Enhver hvalp er en personlighed med sine egne, helt individuelle styr-
ker og svagheder. Hvad der kommer ud af dette enestående væsen,
afhænger helt og aldeles af dens ejer. Og træningen af hunden skal til-
passes hundens personlighed. Enhver hund er en udfordring – også
for den erfarne hundeejer.

Hvis træningen skal lykkes afhænger det også af, at der skabes et
godt og harmonisk forhold mellem hunden og dens ejer. Hundeejeren
skal selvfølgelig altid være lederen i forholdet ejer/hund og set med
hundens øjne er en leder også en tryghedsskabende skikkelse. Men
autoritet må aldrig opfattes som et urimeligt pres, og da slet ikke ube-
rettiget tvang.

Uanset om hunden bruges til jagt, hundesport eller er familiehund,
må man altid forlange af den, at den er velopdragen. Alle hunde skal
være lydige. Husk også, at også en hund, der anvendes i jagt eller hun-
desport, i over 80 % af sit liv udelukkende er familiehund. Det burde
den i det mindste være! Jeg har ikke høje tanker om ejere, der reduce-
rer deres hund til et ubesjælet arbejdsredskab og lader den henslæbe et
glædesløst liv i en løbegård, når den ikke lige bruges til jagt eller skal
stille op til konkurrencer. Indvendingen, at hunde, der lever i kenneler
præsterer bedre er efter min mening dybt forældet. En hund er ube -
stridt et flokdyr og har behov for at holde sig til flokken – til sin fami-
lie.
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Norma Zvolsky med hvalpe
fra sin kennel Duckflight.



Retrievere - passionerede jagthunde
Med denne bog henvender jeg mig til dig, som gerne vil have en retrie-
verhvalp ind i dit hjem. Meget af det, man umiddelbart kan synes, at
kun en jagthund behøver at lære, egner sig også fint som beskæftigelse
for en familiehund. Enhver hundeejer bør vide, at alle hunde er fødte
jægere. Især ikke-jægere bør derfor overveje, hvordan de kan tilgodese
deres retrievers jagtbehov.

For hvis du tilpasser dine krav til hundens evner, kan du også bedre
styre den, eller rettere kanalisere dens evner over i meningsfulde akti-
viteter, du selv vælger. Og enhver hund, der får afløb for sit jagtinstinkt
vil trives. Derfor bør alle hundejere, der ikke går på jagt, forsøge at til -
fredsstille deres retrieveres jagtbehov ved at indlægge jagtlignende
opgaver i hundens træning. Kun et meningsfuldt hundeliv er et godt
hundeliv. 

Hundetræning uden tidspres
Det er vigtigt for træningen, at man ikke går for meget op i egne eller
andres succeskriterier. Især ikke, når det drejer sig om andre retriever-
folk, som altid ved alting bedre, eller bøger om hvalpetræning, som går
ind for faste tidsrammer. Det samme gælder denne bogs anvisninger.
De øvelser og udviklingstrin jeg har knyttet sammen med en bestemt
alder her i bogen, bør ikke opfattes som et skema, din egen hund abso-
lut skal presses ind i. Tag de følgende sider som en orientering. Det
drejer sig under ingen omstændigheder om faste forløb eller resultater.
I hundetræningn er det alfa og omega hele tiden at beskæftige sig med
sin hund, så man selv kan mærke, hvornår man kan tage det næste
skridt i uddannelsen. Alt her i verden gennemgår bestandig forandrin-
ger og forbedringer; også ejeren. Man lærer og udvikler sig løbende. Så
en bestemt fremgangsmåde kan aldrig være endegyldig. Den vej, jeg
her beskriver, er den, jeg i min nuværende situation har fundet frem til
på baggrund af mine hidtidige erfaringer. Men hundetræning er ikke
en statisk størrelse, og vejen kan komme til at se noget anderledes ud i
morgen. Både for mig selv og for dig og din hund. 
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Opdrætterens overvejelser
Hvis der er en udviklingsperiode hos de hvalpe, vi har solgt, som er
særlig vigtig for os, er det tiden fra hvalpen ankommer til sit nye hjem
og frem til unghundealderen. Netop i den tid lægges grunden til hun-
dens senere liv, og de vigtigste strukturer i den nye ejer-hundeflok skal
fastslås og udvikles. Samtidig er der en stor fare for, at der indlæres fejl
i denne udviklingsfase, som også vil få negativ betydning i årene efter.

Netop i denne periode er der et særligt behov for professionel bi -
stand fra meget erfarne opdrættere, hundetrænere og evt. adfærdsbe-
handlere, som er parat til at stille deres erfaringer til rådighed – også i
skriftlig form. Her kan du få råd og vejledning, der kan gøre din hvalp
til en god arbejds- eller familiehund. 
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Ulrike og Uwe Görlas med
deres golden retrievere.



Vi sender vores børn i børnehave og skole i en bestemt alder. Det er
fornuftigt rent adfærdsbiologisk, da børnene i netop den alder har for-
højet indlæringsevne. Det gælder også hvalpe, og hvis man undlader at
udnytte denne periode med en fornuftig og legeorienteret, men også
konsekvent træning, har man givet sin hvalp en dårlig start på livet. I
naturen skal vilde hunde have lært alt det, de har brug for, inden de bli-
ver kønsmodne, dvs. inden for det første leveår, hvis de skal gøre sig
håb om at overleve. Tiden er meget knap og kan ikke kun udfyldes
med ren leg. Vores hunde har brug for deres menneskelige flokleder
som lærer og opdrager.

Mange hunde- og også særlige retrieverskoler tilbyder ugentlig træ-
ning af hvalpe og unghunde, og mange opdrættere opretter selv træ-
ningsgrupper for deres hvalpekøbere og kan yde teoretisk og praktisk
bistand. Men vi er alligevel nødt til at indse, at den ”nybagte” hunde -
ejer næsten altid er alene sammen med hvalpen. 

I Normas hvalpebog er der hjælp at hente, med en mængde instruktive
fotografier og fotoserier, som tydeliggør teksten. Læserne kan hente en
masse praktisk hjælp og forslag til træning af hvalpen, og gennem leg
skabe grundlag for den videre basistræning af unghunden. I denne
bog sætter hun en forbilledlig standard, og da vi læste det første udkast
til bogen, var vi allerede klar over, at denne bog ikke blot hører til i
vores egen bogreol, men at vi vil forære den til fremtidige hvalpekøbe-
re. 

Ulrike og Uwe Görlas
Kennel „Back to the Roots“ – Golden Retriever

Forord8



Hundetrænerens overvejelser
Det fremgår tydeligt, at dette er
en bog fra en praktiker, som
selv har haft stor succes med at
opdrage hvalpe og forme dem
til meget dygtige og effektive
brugshunde. Det er altid en for-
nøjelse at træne eller gå på jagt
med Norma og hendes hunde.
Med indholdet af denne bog
lægges fundamentet til en vel-
lykket træning og udvikling af
hunden. Uanset, om hunden
”kun” skal være familiehund
eller også skal være jagthund
og/eller en dygtig samarbejds -
partner i apportering, kan både
nybagte og erfarne hundeejere
finde en fornuftig og systema-
tisk beskrivelse af samværet
med hvalpen. Under læsning af
bogen har jeg selv fremhævet nogle områder, jeg skal være mere
opmærksom på i fremtiden. Samtidig kan bogen læses som en afslap-
pet snak med et menneske, som ikke blot ved, hvad hun taler om, men
også lever efter det.

Uwe Heiß
KEnnel „Savage Run“ – Labrador Retriever

Hundet rænerens  overve je lser 9




